
ZMIANY W HARMONOGRAMIE EGZAMINU MATURALNEGO 

W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 
 
 
 

Część ustna egzaminu maturalnego 

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. 

 
 
 

Część pisemna egzaminu maturalnego 

Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 
 

8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr * 

9 wtorek matematyka – pp 
język łaciński i kultura antyczna – pp  
język łaciński i kultura antyczna – pr 

10 środa język angielski – pp 
język angielski – pr  
język angielski – dj* 

11 czwartek Boże Ciało 

12 piątek Dzień bez egzaminów. 

13, 14 – sobota, niedziela 

15 poniedziałek matematyka – pr 
filozofia – pp 
filozofia – pr 

16 wtorek 
biologia – pp  
biologia – pr 

wiedza o społeczeństwie – pp   
wiedza o społeczeństwie – pr 

17 środa 
chemia – pp 
chemia – pr 

informatyka – pp 
informatyka – pr 

18 czwartek język niemiecki – pp   
język niemiecki – pr  
język niemiecki – dj 

19 piątek 
geografia – pp 
geografia – pr 

historia sztuki – pp  
historia sztuki – pr 

20, 21 – sobota, niedziela 

22 poniedziałek ----- ------ 

23 wtorek język francuski – pp  
język francuski – pr  
język francuski – dj 

24 środa 
fizyka i astronomia – pp   
fizyka i astronomia / fizyka – pr 

historia – pp   
historia – pr 

25 czwartek język hiszpański – pp  
język hiszpański – pr  
język hiszpański – dj 

26 PIĄTEK język rosyjski – pp  
język rosyjski – pr  
język rosyjski – dj 

 

 

 



CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI 

PISEMNEJ 

Przedmioty Arkusze 
Czas trwania 

(min) 

język polski  
matematyka  
języki mniejszości narodowych  

poziom podstawowy 170 

poziom rozszerzony 180 

języki obce nowożytne  

poziom podstawowy 120 

poziom rozszerzony 150 

poziom dwujęzyczny 180 

biologia  
chemia  
filozofia  
fizyka  
geografia  
historia  
historia muzyki  
historia sztuki  
język kaszubski  
język łaciński i kultura antyczna  
język łemkowski  
wiedza o społeczeństwie  

poziom rozszerzony 180 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r. 

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji 
o wynikach 

do 11 sierpnia 2020 r. 

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o 
wynikach 

do 11 sierpnia 2020 r. 

  

NA EGZAMIN UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY NA GODZINĘ 8:00, 8:15, 8:30,  

W CELU ZMNIEJSZENIA LICZBY OSÓB PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY 

DOKŁADNE INFORMACJE, KTÓRZY UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ, NA KTÓRĄ GODZINĘ 

BĘDĄ 2.06.2020 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie MATURALNYM z każdego przedmiotu 

DOWÓD OSOBISTY. 

2. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) 

z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 

(odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie 

wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych. 

3. Informacje o pozostałych materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminy 

z pozostałych przedmiotów znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów 

pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 

2020 roku według przedmiotów egzaminacyjnych.  

4. Na egzamin maturalny szkoła zapewnia tylko tablice matematyczne, biologiczne, 

fizyczne i chemiczne dla każdego zdającego. Słownik ortograficzny i słownik 

poprawnej polszczyzny jeden egzemplarz na salę egzaminacyjną 


